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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

إ الَّ َبن ي آَدَم، َوُيْمَلُك  ؛َوُهَو َمنُْدوٌب، َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقْرُضهُ : َباُب اْلَقْرض  : )َقاَل اْلـُمَصنُِّف 

، َفََل َيْلَزُم َردُّ َعْين ه  بْ ب قَ 
ه  َم َقُبوُلُه، َوإ ْن َكاَنْت َبْل َيْثُبُت َبَدلُ  ،ض  ُض َلز  ُه اْلـُمْقََت  َلُه، َفإ ْن َردَّ ؛ َوَلْو َأجَّ  َحاالا

ت ه  مَّ
ُه ِف  ذ 

ثْ  ، َوَيُردُّ اْلـم  يَمُة َوْقَت اْلَقْرض  ا َفَلُه اْلق  َ ْلَطاُن اْلـُمَعاَمَلَة ِب  ًة، َأْو ُفُلوًسا َفَمنََع السُّ َ يَّات  ُمَكَّسَّ
ْثل  يَمَة ِف  َل ِف  اْلـم  ، َواْلق 

 َجرَّ َنْفًعا، َوإ ْن َبَدَأ ب ه  ب ََل ََشْ 
ط  ُرُم ُكلُّ ََشْ يَمُة إ َذْن، َوََيْ

ْثُل َفاْلق  َها، َفإ ْن َأْعَوَز اْلـم  ًة َغْْي  يَّ
، َأْو َأْعَطاُه َأْجَوَد، َأْو َهد  ط 

ه  َقْبَل َوفَ  ض  ُمْقر  َع لـ  ْن َتََبَّ
 َلـْم ََيُزْ َبْعَد اْلَوَفاء  َجاَز، َوإ 

ر  َعاَدُتُه ب ه   َلـْم ََتْ
ء  َي ُمَكاَفَأَتُه، َأو  اْحت َساَبُه  ؛ائ ه  ب ََشْ إ الَّ َأْن َينْو 

َحْمل ه  َمُؤوَنٌة ق يمَ  َمْتُه، َوف يََم لـ  ا ب بََلد  آَخَر َلز  َ ، َوإ ْن َأْقَرَضُه َأْثََمًنا َفطَاَلَبُه ِب  ْن َدْين ه   ْن ب َبَلد  اْلَقْرض  َأْنَقَص(.ُتُه إ ْن َلـْم َتكُ م 

 

 .، وندب إىل االبتداء هباض من عقود اإلرفاق الَّتي رشعها اهلل ر  الق  

 دفع املال ملن ينتفع به إرفاًقا، ثمَّ يردُّ ِمث ل ُه. :ض هورْ فالقَ 

دُّ من املعاوضا -ضر  وهو الق  -وع وهذا النَّ  عات، وال ُيع  دُّ من عقود التَّربُّ ؛ ولذا ُرتِّب عليه بعض تُيع 

تي س  يف أثرها. أيتتاألحكام الَّ

رت  ط هلذا العقد رشوٌط، أ   تي مل  املعقود عليها، لكن   املصنِّف بعضها ممَّا يتعلَّق بالعني د  ر  و  وُيش  وط الَّ من الُّشُّ

ها املصنِّف   .الَّ ممَّن يصحُّ تربُّعهض إر  إنَّه ال يصحُّ عقد الق  أنَّ العلامء يقولون:  -ربَّام لوضوحها-ُيوِرد 

ض ر  ـُمق  ء ال  م يقولون: إنَّه ال بدَّ أن تكون الَّشَّ دُّ ب   ومن ذلك أَّنَّ  .هُ لُ د  معلوًما قدره، وصفته؛ ألنَّه سُُي 

يخ  رِ مُ ل  ض مندوٌب إليه بالنَّظر لِ ر  أي أنَّ الق   (،َوُهَو َمنُْدوٌب ): ثمَّ قال الشَّ ة عىل ضِ ق  ، واألدلَّ

ا؛ حتَّى مجعها بعض أهل العلم  استحباب القرض  مطبوٍع يف  -وهو ويلُّ اهلل العراقيُّ -كثُيٌة جدًّ
ٍ
فضل »يف جزء

يْ  تي وردت يف اإلقراض، ومنها ما جاء عن النَّبيِّ «نالدَّ  يف ، أي يف فضل اإلقراض، فجمع األحاديث الَّ

ق  َمنْ » :ر  من حديٍث أنَّ ذكر يف أكث التَّنفيس عن كربة املسلم، ومنها ما جاء أنَّ النَّبيَّ  تني فكأنََّم تصدَّ أقرض مرَّ

ةً  تي يف معنى ذلك. ،«مرَّ  وغُي ذلك من األحاديث الَّ

ا بالنِّ  ه الق  وأمَّ ه يف حقِّ ر  ض ُيك 
ِ رت  ـُمق  ِض فالعلامء يقولون: إنَّ ال  ِ رت   ض يف اجلملة؛ إالَّ حلاجٍة.ر  سبة للُمق 

َدت احلاجة ارتفعت  كلَّ مسألة  حكمنا عليها بالكراهةأنَّ : وأنتم تعلمون القاعدة املشهورة ه إذا ُوج  فإنَّ

 الكراهة، وصار عىل أصل اإلباحة.

 ولذلك عندما نقول: إنَّه مكروٌه، فإنَّه مكروٌه ابتداًء إالَّ حلاجٍة؛ فإنَّه يصبح مباًحا.

 قاعدة
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نَّ االقرتاض ألجل إ: قال ألجل التِّجارة، يف قضيِّة االقرتاض «صيد اخلاطر»والبن اجلوزيِّ كالٌم يف 

يادة يف املال ليست حاجةً   .التِّجارة مكروٌه، وليس بداخٍل يف دائرة املباح؛ ألنَّ التِّجارة بمعنى الزِّ

أ فيها بِ كالم ابن اجلوزيِّ أو يف معناه- ومن جهٍة أخرى أنَّه يقول تي ُيب د  ا دائاًم  ضٍ ر  ق  : إنَّ التِّجارة الَّ فإَّنَّ

 ة النَّفع لصاحبها، فُُياجع كالم ابن اجلوزيِّ يف املسألة.تكون ليست تامَّ 

يخ:  هذه املسألة وهي قضيَّة ما يصحُّ قرضه من ، (إ الَّ َبن ي آَدمَ  ؛َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقْرُضهُ )يقول الشَّ

يخ:  باجلملة األُوىل قبل االستثناء؛ وهي قوله:  نبدأ، (إ الَّ َبن ي آَدمَ  ؛َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقْرُضهُ )األعيان، فقال الشَّ

 يصحُّ بيعه (،َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقْرُضهُ )
ٍ
ر  هناك يف رشوط البيع، ممَّا يصحُّ  هذه اجلملة معناها أنَّ كلَّ يشء

ممَّا ُذكِ

اًل، فيه منفعة، فإنَّه يصحُّ قرضه، أي يصحُّ أن ُُيعل  قرًضا  .بيعه؛ بأن يكون متموَّ

َض عليها وهذه  باعَتاَضنْي: اجلملة الَّتي أوردها املصنِّف اْعَُت 

ل ىل أن يقول: )صحَّ إِ االعرتاض األوَّ ، (؛ ألنَّ احلديث عن العقدهُ ُض ر  (، وليس: )صحَّ ق  هُ اُض ر  ق  : أنَّ األ و 

 ذكر ذلك اخللويت.

 أنَّ العلامء ملَّا تكلَّموا عامَّ يصحُّ بيعه (،ُضهُ َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقرْ ):[ أنَّ قول املصنِّف: االعرتاض الثَّاين]

 .املنافع، فكام تعلمون يصحُّ بيع العني، ويصحُّ بيع املنفعة :ذكروا أنَّ ممَّا يصحُّ بيعه

ا يف الق    ض املنافع.ر   ق  ض األعيان، وال يصحُّ ر  نَّام يصحُّ ق  إض فعىل املشهور من املذهب: فر  وأمَّ

ٌل  (،َوَما َصحَّ َبْيُعُه َصحَّ َقْرُضهُ )ملصنِّف: وعىل ذلك فإنَّ مجلة ا ؛ بناًء عىل أنَّه يصحُّ بيع إطالقه فيه نظٌر وتأمُّ

 ها عىل املشهور.ُض ر  املنافع، وال يصحُّ ق  

، أو من أعيان  ولذا األصوب يف هذه اجلملة أن يقال: ) (، فتكون هُ اُض رَ قْ ، صحُّ إ  ما صحَّ بيعه من عني 

[.اجلملة حينئٍذ سامل ِ ني  ابِق   ]السَّ
ِ
ني   ًة من االعرتاض 

ُتث نِي  من ذلك   ]وهذا[ يشمل أمرين:إ الَّ َبن ي آَدَم(، )قال:  -كام ذكرُت سابًقا-اس 

ل ، سواًء كان ذكًرا أو أنثى.، فال يصحُّ هُ : يشمل عين  األمر األوَّ  إقراض عني اآلدميِّ

رين أنَّ هذا خاصٌّ باإلناث؛ ألنَّ  ا، وليس  عينها يبيح اُض ر  ق  األنثى إِ وذكر بعض املتأخِّ ِعه  االنتفاع بُبض 

 كذلك، وإن كانت قنًّا.

ُجل واألنثى ا كان أو قنًّا.ر  ق  ، فال يصحُّ إِ ولكن ظاهر املذهب: عدم التَّفريق بني الرَّ  اض اآلدميِّ حرًّ

، فال يصحُّ األمر الثَّاين  .إقراض أعيانه، وال منافعه : ]يشمل كذلك[ منافع اآلدميِّ
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يخ:  ه  بْ ب قَ ) ُض ر  ل ك الق  أي وُيم  ( َوُيْمَلُك )يقول الشَّ ، بولض يقول العلامء: يتمُّ بالعقد، أي بالقر  الق   ،(ض 

ل كيتمُّ إنَّه : )ممعنى قوهلو ل ك ذاك ،( أي ُيم  رين اعرتض عىل أنَّه ال ُيم  ح بعض الفقهاء، وإن كان بعض املتأخِّ  رصَّ

حوا عىل أنَّه يث  ول.بُ بت امللك بالق  بالعقد، بل رصَّ

 بالقبض. يستقرُّ إالَّ  ول البُ امللك مع ثبوته بالق   ولكن هذا

( أي أنَّ امللك فيه ناقٌص، وليس بتامٍّ حتَّى يقبضه،   .هذا من جهة  ومعنى قوهلم: )ال يستقرُّ

جوع فيه قبل القبضومن جهة  أخرى جوع فيه قبل: أنَّه ُيوز الرُّ القبض،  ، إذن فيصبح جائًزا ُيوز الرُّ

، فال زكاة  فيه، وال ُيوز املعاوضة عليه؛ ألنَّه ال يصحُّ بيع  .وليس بمستقرٍّ  غُي املستقرِّ

ه  بْ َوُيْمَلُك ب قَ )قول املصنِّف:  إذن   ق يعني أنَّ أصل امللك ثابٌت بالقبول، (ض  ، ولكنَّ استقرار امللك إنَّام يتحقَّ

 بالقبض، ولذلك نقول: استقرار امللك.

ريننعم بعض ا يخ ابن فُيوز، إن مل أكن وامًها- ملتأخِّ كان يعرتض، ويقول: إنَّام القبول يثبت  -مثل الشَّ

 .التَّامم، وال يثبت مطلق امللك، امللك إنَّام يكون بالقبض

يخ:  تي تنبني عىل أنَّ امللك يث (،َفََل َيْلَزُم َردُّ َعْين ه  )يقول الشَّ بت بالقبض؛ بدأ يتكلَّم املصنِّف عن املسائل الَّ

اًل  ض الق  ق  مُ ـمسألة: أنَّه ال يلزم ردُّ العني، بمعنى أنَّه لو قبض ال   فذكر أوَّ ِ ُه مبارشًة مع بقاء العني، ر  رت  ، ثمَّ ردَّ بدل  ض 

 .إذا كان دراهم  - اهم تتعنيَّ بالتَّعينيروإن قلنا: إنَّ الدَّ ، نقول: ُيوز ذلك

 د  ولو كان عينًا فإنَّه يلزمه ردُّ ب  
 .هِ لِ

سيَّارًة فحينئٍذ يلزمه أن يردَّ قيمتها ولو بقي عينُها، ما دام العقد بينهام قرٌض، وليس  يعني اقرتض منه

ًة للمنفعة، )َفََل َيْلَزُم له قيمتها؛ ولذلك قال:  ام يردُّ ارة، ال يلزمه أن يرد عينها، وإنَّ هذه السيَّ  ]ولو ارتفع سعر[ عاريَّ

،) تي تنبني عىل  األُوىل املسألة هذه َردُّ َعْين ه  ل ك بالقبض.الَّ  أنَّه ُيم 

ذ من هذا الكالم: أنَّه ُيوز- املسألة الثَّانية خ  ِض، ق  مُ ـأن يشرتي  ال   أيًضا ُتؤ  ِ رت  ـُمق  ِرُض عني  ما أقرضه من ال 

 .فيجوز أن يشرتي  منه عني ما أقرضه

 أقرضه سيَّارًة ثمَّ اشرتاها منه ُيوز ذلك.

تي تنبني عىل ذلك: أنَّه ال يلزم، وال يملك ةالثاملسألة الثَّ ] ِرض][ الَّ ـُمق  ، ولو عجز هِ ِض ر  أن يأخذ عني ق   [ال 

داد؛ إالَّ يف حالٍة واحدٍة فقط؛ وهي إذا ُحِجر  عليه لف  ق  مُ ـال   ُض عن السَّ
ِ ، ومل تنقص، سٍ ل  رت  ت العني مل تتغُيَّ ، وُوِجد 

ن ُم، فحينئٍذ ُيوز أخذها، وسيأتينا   .«باب احلجر»يف  -إن شاء اهلل-ومل ت 

يًّا، وقيمُته إن كان قيميًّا.املراد بالبدل:  (،َبْل َيْثُبُت َبَدُلهُ )قال: 
 ِمث ٌله؛ إن كان ِمث لِ
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يًّا هُ ن  ي  فإن ردَّ ع  
ِرض أن يأخذ هذا. وكان مث لِ ـُمق   فيلزم ال 

ت ه  )قال:  مَّ
ِرض.انفكَّ  ألنَّ العني هذه (؛َبْل َيْثُبُت َبَدُلُه ِف  ذ  ـُمق    عنها ملك ال 

 اض.ر  ق  يعني من حني اإلِ  (،َحاالا )قال: 

َلهُ )ثمَّ قال:  .، (َوَلْو َأجَّ ي ن  ل الدَّ ِرض أجَّ ـُمق   أي ولو اتَّفقا عىل التَّأجيل، أو أنَّ ال 

ة يف الق    ؛ وهي مسألة:ضر  عندنا هنا مسألٌة أريد أن أتكلَّم عنها، وهي من املسائل املهمَّ

ل بالتَّأجيل أم ال؟ر  هل الق    ض يتأجَّ

ل بالتَّأجيل ، أو حلَّ فإنَّه ال يتأجَّ ٍن حالٍّ ي   .فقهاء املذهب يقولون: إنَّ القرض، وكلَّ د 

د ها يل يف شهر صفر، أي بعد نحٍو من م  فلو أنَّ زيًدا أقرض ع   ًرا ألف رياٍل، وقال: أريدها منك، أو سدِّ

ني  قال: أرجع يل الق  ثمَّ  -مث اًل -، أو عُّشة أشهر ستَّة أشهرٍ  ، نقول: ُيوز له ذلك؛ ألنَّ ضر   بعد يوٍم، أو يوم 

تي ختالف مقتىض العقد، ف   وط الَّ ط  ُل طُ ب  ي  التَّأجيل ال أثر  له، فهو من الُّشُّ ويصحُّ العقد،  -وهو التَّأجيل-الُّشَّ

ُق ر  ا، والتَّأجيل غُي صحيٍح، هذا متى؟ يف الق  العقد صحيحً  فيكون تي حلَّت ض، وُيل ح  ة، أو الَّ يون احلالَّ  .به الدُّ

ل جَّ ة، فال ُتؤ  مَّ تي ثبتت اآلن يف الذِّ ة يعني الَّ يون احلالَّ ل ت فال ت  الدُّ ل.أ  ت  ، وإن ُأجِّ  جَّ

ًة ثمَّ حلَّت ل   .ا فليس بالزمٍ ه  ل  ج  ، فإن زدت  أ  اآلن أو كانت مؤجَّ

تي سببه يون الَّ ل؛ كالدُّ جَّ يون ُتؤ  : رُجٌل باع آلخر  سيَّارًة، بكم تبيعها؟ قال: بعُّشة ا البيعوغُي ذلك من الدُّ

ٌل، وهذا جائٌز.آالٍف تسلِّمها يل بعد سنةٍ  ل م فإنَّه مؤجَّ ي ن ناتٌج عن بيٍع، ومث ُله السَّ  ، نقول: ُيوز؛ ألنَّ هذا الدَّ

ي ن ناجًتا عن ق   ي ن  ضٍ ر  لكن إن كان الدَّ هو حالٌّ  وحلَّ اآلن، أ -ان سببهمهام ك-فال يصحُّ تأجيله، أو أنَّ الدَّ

 .فال يصحُّ تأجيله بعد ذلك -بسبب أمٍر من األمور-ابتداًء 

رين ِمن   حتَّى-بعض فقهاء املذهب؛  ن  ُيعربِّ  -املتأخِّ رين من م  ي ن(، ذكر بعض املتأخِّ : )وحيرم تأجيل الدَّ

اح أنَّ مرادهم َّ ، وإنَّام م الُّشُّ  .رادهم باحلرمة: عدم لزوم التَّأجيل فقطباحلرمة ليس احلكم التَّكليفيَّ

قَّة يف التَّعبُي  رين كـ-ولذا فإنَّ الدِّ ل  -وغُيه «املنتهى»كام عند أغلب املتأخِّ م يقولون: وال يتأجَّ أَّنَّ

 .بالتَّأجيل

ل الباب لكن [هناك مسألٌة ]كنُت أريد  أشُي هلا هنا: أن أتكلَّم عنها يف أوَّ

ي ن ق بني الدَّ ي ن وبني الق  ر  ، وبني الق  ُيب أن نفرِّ ض عموٌم وخصوٌص؛ فكلُّ ما نتج عن ر  ض؛ فإنَّ بني الدَّ

ٍن سببه الق  ر  الق   ي  ٌن، وليس كلُّ د  ي   .ضر  ض د 

نًار  إذن الق   ي   .ض عقٌد ُين تُِج د 



 

5 

 

ي ن فهو أثٌر، هذا األثر سببه ا الدَّ  :وأمَّ

 .ضر  الق   -

ل م -  .وقد يكون سببه السَّ

اًل م اوقد يكون سببه بيعً  -  .فيه الثَّمن ؤجَّ

 .ملالٍ  اوقد يكون سببه إتالفً  -

 ، وهكذا.اوقد يكون سببه غصبً  -

ي ن، وبني الق   ق بني الدَّ ي نض، ر  فيجب أن تفرِّ ي الدَّ نا  «قرًضا» :وقد نسمِّ ء بسببه؛ فكأنَّ من باب تسمية الَّشَّ

ضٍ  ُن ق ر  ي  ٌن سببه قرٌض، ولذلك نقول: د  ي   ، وهكذا.نقول: د 

د ق  ر  الق   واألصل أنَّ  ٌع،  ٌض ال إرفاق  ر  ض من عقود اإلرفاق، وال ُيوج  ٍن يكون فيه؛ ليس فيه تربُّ ي  فكلُّ د 

ى:  مَّ ع فال ُيس  ضٍ »سببه غُي اإلرفاق والتَّربُّ ن  ق ر  ي  ارجة يقول: عيلَّ «د  ؛ ولذا فإنَّ استخدام النَّاس يف هلجتهم الدَّ

تي يف البر  ق   ٍع، وإنَّام ديوٌن بسبب بيٍع ٌض للبنك، أغلب القروض هذه الَّ نوك هي ليست قروض إرفاٍق وتربُّ

ى: ومعاوضٍة، ولذل مَّ ًضا»ك ما ُيس  ر  ًها «ق   .(1)فق 

ٍن: ر  ملَّا أخطأ النَّاس يف ضبط مصطلح الق   هذا الَّذي جعل بعض املعارصين ي  ون كلَّ د  مُّ ًضا»ض؛ فُيس  ر   «ق 

د به هذا ار  جعل الق   ص  ض غُي احلسن يشمل: العقود ر  لباب، وهو من عقود اإلرفاق، والق  ض احلسن هو الَّذي ُيق 

ة، وعقود املعاوضات. بويَّ  الرِّ

يخ:  هُ )قال الشَّ ُض )أي فإن ردَّ  (َفإ ْن َردَّ َم َقُبوُلهُ ) ،ض بعينهر  الق   (اْلـُمقََت   ملاذا؟، (َلز 

يَّاتمِ ـألنَّه األصل متعلٌِّق به، سواًء كان من ال  
يَّات؛ وهي القيميَّات، فيلزمه قبوله، أو من غُي اث لِ

ـِمث لِ  .ل 

ةً )يقول:  َ ت،  يعني لو أنَّه أخذ، (َوإ ْن َكاَنْت ُمَكَّسَّ  -كام تعلمون-الفلوس  (،َأْو ُفُلوًسا)منه دراهم  فتكرسَّ

ٍة، وإنَّام كُّ من ذهٍب وال فضَّ م يف بعض األعصار، ال ُتص  د  ت خ  كُّ من النُّ  هي أثامٌن كانت ُتس  حاس، النُّحاس ُتص 

 .ليست له قيمة هذه الفلوس، وإنَّام الوالة كانوا ُيعلون هلا قيمةً 

ا تتغُيَّ باختالف بتغُيُّ البلدان، وألنَّ احلاكم إذا مات، أو أراد  بب أَّنَّ بعض العلامء نزع منها الثَّمنيَّة، والسَّ

 ثمنيَّة  هلا.أن يظلم النَّاس ألغى التَّعامل هبا، فأصبحت ال 

با»، وكان املفرتض أن نتكلَّم عنها يف «املنتهى»وهو الَّذي أشار له يف -وبعض أهل العلم  جعل  -«باب الرِّ

با.هلا معنى الثَّمنيَّة  ، فأشار يف بعض املواضع أنَّه ُيري فيها الرِّ

                                                 

ناعة الفقهيَّةس  ال يُ ه املراد: أنَّ ( 1) ى كذلك يف الصِّ  .مَّ
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با»وهذه مسألٌة حملُّها هناك يف   ؟دري هل تكلَّمُت عنها أم الأ، ما «باب الرِّ

َا)س إذا إذن هذه الفلو ْلَطاُن اْلـُمَعاَمَلَة ِب  ًة كان (،َمنََع السُّ هب  إذا قرأت  يف تاريخ املامليك خاصَّ الذَّ

؟ ة قليلًة عندهم، فام يفعل الوايل إذا توىلَّ  والفضَّ

 م  كُ مُ زِ ل  ، ثمَّ يقول: أُ هبذه الفلوس، يصكُّ فلوًسا من النُّحاس م  كُ مُ زِ ل  كان يأيت عىل أهل القرية ويقول: أُ 

نانُي أوجعُته رضًبا. راهم والدَّ وق بالدَّ نانُي، من يتعامل يف السُّ راهم، وال بالدَّ  بالتَّعامل هبا، وممنوٌع أن تتعاملوا بالدَّ

 طيِّب من أين نأخذ الفلوس؟

 قال: تأخذوَّنا منِّي.

 س بدرهٍم، أو بديناٍر، أو بغُيها من املقادير.ل  فيبيع عليهم الفِ 

لعة سلعةٍ فكأنَّه ألزمهم بُّشاء  د إالَّ عنده هو فقط، فألزمهم هبذه السِّ  .عنده، وال ُتوج 

 ال أصبح هُ و  رت   اش   فالَّذي ،هبا ظلاًم، يريد أن يبيعهم سلعًة ثانيةً  هبا، ويمنع التَّعامل   أحياًنا قد ُيب طُِل التَّعامل  

ةً  أمواهلم فيجمع له، قيمة    الظُّلم. من وهذا- أخرى مرَّ

 أكثر كان ولذلك ،النَّاس من مااًل  ُيمع أن فُييد البلدة، يف غُيه وجاء ملكه، زال قد هو يكون وأحياًنا

ا النَّاس؛ من هي إنَّام مواردهم أغلب كان واملامليك املامليك، عهد يف الفلوس صكُّ  فيه كان وقٍت   طريق عن إمَّ

ائب، طريق عن أو الفلوس، ي؛ بعض فيها يكون الَّتي الطَّرائق من غُيها أو الَّضَّ  العلامء من كثُيٌ  كان ولذلك التَّعدِّ

ء الظُّلم من التَّعامالت هذه يف أنَّ  وكيف ووقتهم، زماَّنم عن يتكلَّمون املرحلة تلك يف كانوا الَّذين  .الكثُي الَّشَّ

لطان أنَّ  لو يقول: إذن   يَمةُ ) هبا التَّعامل منع السُّ ْلطَا) قوله: طبًعا (،َفَلُه اْلق  ا َفَلُه َفَمنََع السُّ َ ُن اْلـُمَعاَمَلَة ِب 

يَمةُ  لطان؛ منع بغُي يكون وقد ،األغلب سبيل عىل(، اْلق  من. لطول ويرتكونه النَّاس يتَّفق بأن السُّ  الزَّ

يَمةُ ) :هلوق يَمُة(،  قال: ولذلك ،اقرتضه ما قيمة فله أي ،(َفَلُه اْلق  ة، هذه قيمة أي)َفَلُه اْلق   واملعيبة، املكرسَّ

 هي وليست عيٌب، فيها كان ملَّا فحينئذٍ  عيٌب، فيها ظهر إذا األعيان ضر  بق   إحلاق وهذا، (َوْقَت اْلَقْرض  ) والفلوس،

يَّات من
ـِمث لِ  للقيمة. يرجع إنَّهف ال 

ا :هنا يوردوَّنا دائاًم  فقط صورةٌ  ذلك من ىنَ ثْ تَ ْس ويُ  بويَّات من كانت إذا أَّنَّ  من القيمة تكون أن يلزم فإنَّه الرِّ

ا جنسها؛ غُي ة -مثاًل - كانت فلو معاوضٌة، ألَّنَّ ةً  املكرسَّ راهم وهي- فضَّ ة الدَّ  قيمتها يعطي ه أن فيجب -املكرسَّ

ًة. قيمتها يعطيه وال ذهًبا،  فضَّ

ي خ: يقول يَّات  ) الشَّ
ْثل  ْثَل ِف  اْلـم  ِض أنَّ  أي، (َوَيُردُّ اْلـم  رت  ـُمق  ـِمث ل يردَّ  أن عليه ُيب ال  يَّاتا يف ال 

ـِمث لِ  ،ل 

يَّات: واملراد
ـِمث لِ  املشهور. عىل واملوزونات املكيالت بال 
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َها) قال: يَمَة ِف  َغْْي  يَّات، غُي يف أي (،َواْلق 
ـِمث لِ يَّات غُي يعني ي م،قِ ال كلَّ  ذلك فيشمل ال 

ـِمث لِ  مطلًقا. ال 

ْثُل ) قال: يَمُة إ َذنْ  َفإ ْن َأْعَوَز اْلـم  يًّا نكا يعني (،َفاْلق 
 أن يلزمه فإنَّه سداده عىل القدرة وعدم لفقده، وأعوز؛ ِمث لِ

 القيمة. يعطي ه

دُّ  ويلزمه أي ،اإلعواز عند أي ،(إ َذنْ ) :املصنِّف بقول واملراد ر وقت أي اإلعواز، عند الرَّ  ؛واإلعواز التَّعذُّ

ة يف قيمةال   ثبوت وقت هو هذا اإلعواز وقت ألنَّ  مَّ  .الذِّ

يَّات  ) املصنِّف: قول يف فقط األُوىل املسألة يف
ْثل  ْثَل ِف  اْلـم  َها َوَيُردُّ اْلـم  يَمَة ِف  َغْْي  يَمَة ِف  ) قوله: (،َواْلق  َواْلق 

َها ل، ومل إطالًقا، املصنِّف أطلق هنا (،َغْْي  ، نوعٍ  من نوًعا خيصَّ  فلم يفصِّ  عليه مشى الَّذي هو اإلطالق وهذا آخر 

يخ مرعي يف «اإلقناع» ويف هنا، املصنِّف ح قوله الشَّ  .«الغاية»، وأيًضا وافقه، ورجَّ

ل «املنتهى»بينام يف   إنَّ القيميَّ ينقسم إىل نوعني:منصوٌر يف رشوحاته، فقال:  «املنتهى»، ووافق صاحب فصَّ

ل:[] ل م فيه يصحُّ  ممَّا القيميُّ  كان إن األوَّ  قرضه. يوم لقيمته ُين ظ ر فإنَّه السَّ

ل م فيه يصحُّ  ال ممَّا القيميُّ  كان وإن اين:[الثَّ ]  واملغشوشات، اجلواهر، مثل: قليٍل؛ قبل لكم ذكرُت  كام- السَّ

 بالقبض. فيه العربة ألنَّ  القبض؛ يوم قيمته تكون فإنَّه -وغُيها واألخالط،

 ل ما مشى عليه هنا املؤلِّف.ث  مِ  «اإلقناع» صاحب عليه مشى الَّذي ولكن

يخ: يقول ط  ) الشَّ ُرُم ُكلُّ ََشْ وط ،(َوََيْ : ثَلثة إىل تنقسم الُّشُّ  أنواع 

ل]  للعقد. مقارنةً  تكون رشوطٌ  :[األوَّ

مةً  تكون ورشوطٌ  :[الثَّاين]  للعقد. متقدِّ

وا مل وإن املتعاقدين؛ من بتواطؤٍ  ةً عاد مُّشوطةً  تكون ورشوطٌ  :[الثَّالث]  عليها. ينصُّ

ى: هذه كلُّ  مَّ ا إذا كانت ، وهذه «رشوًطا» ُتس  ت نفًعا، وأمَّ ُرُم يف العقد إذا جرَّ وط َت   وط ليس الُّشُّ الُّشُّ

 فإنَّ األمر فيها أوسع. -كام سيأيت-فيها جرُّ نفٍع، وإنَّام بياٌن ملحلِّ التَّسليم 

 املنفعة كانت أو ،كإجارةٍ  عنٍي؛ منفعة املنفعة كانت سواءً  املنافع؛ كلَّ  ذلك يشمل، (َجرَّ َنْفًعا) املصنِّف: قول

 ذلك. ونحو بلٍد، يف تسليمٍ  أو جودٍة، أو نقٍص، أو بزيادٍة،

ض  ) قوله: ُمْقر  َع لـ  ْن َتََبَّ
ًة َبْعَد اْلَوَفاء  َجاَز، َوإ  يَّ

، َأْو َأْعَطاُه َأْجَوَد، َأْو َهد  ط  ء  َوإ ْن َبَدَأ ب ه  ب ََل ََشْ ه  َقْبَل َوَفائ ه  ب ََشْ

ر  َعاَدُتُه ب ه   ْن َدْين ه  َلـْم ََتْ َي ُمَكاَفَأَتُه، َأو  اْحت َساَبُه م  ْز إ الَّ َأْن َينْو   لكم م  أقسِّ  أن أريد أرشحها أن قبل املسألة هذه، (َلـْم ََيُ

 :املسألة نفهم لكي تقسياًم 

رت  ض أنَّ  وهو ـُمق  ِرضا أعطى إذا ال  ـُمق   ُيوز؟ ال أم ذلك ُيوز فهل ،شيًئا ل 
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: ثَلث له اإلعطاء هذا إنَّ  نقول:  حاالت 

ا :[األُوىل]  الوفاء. قبل يعطيه أن إمَّ

 الوفاء. عند أو :[الثَّانية]

 الوفاء. بعد أو :[الثَّالثة]

 الوفاء قبل شيًئا يعطيه أن ُيوز ال يقولون: فالفقهاء الوفاء؛ قبل يعطيه أن وهو :األُوىل باحلالة نبدأ •

 [:]صورتني ِف إالَّ  مطلًقا؛

ورال]  هذا أنَّ  عادةٌ  بينهام أنَّ  يعني املصنِّف، عربَّ  كام به، عادةٌ  بينهام جرت قد تكون أن :األُوىل [ةصُّ

ِض رت  ـُمق  ه، ابن من عمٍّ  ابن أو جاره، من جاره أو أخيه، من اقرتض أخ ِمث ل: ؛هيديه ال   أن بينهام العادة فجرت عمِّ

 ُيوز. فحينئذٍ  ،ذلك ونحو لطعاٍم، يدعوه أو طعاما، هيديه

ورال] ي ن، من هحيتسب   أن بُّشط قبوله له جاز شيًئا أعطاه إذا الثَّانية: [ةصُّ  وأهداه ألًفا، آخر   أقرض رُجٌل  الدَّ

ًة، ة هذه قيمة هديَّ ي ن من لك ردَّ  قد أنَّه َتتسبها لكن ،]أخذها[ ُيوز مخسون، اهلديَّ  مخسني. الدَّ

 .قليلٍ  قبل لكم ذكرُت  فيام إالَّ  ةاهلديَّ  قبول ُيوز فال الوفاء؛ قبل اإلهداء األُوىل: احلالة إذن

ن   وفَّاه الوفاء، بعد اإلهداء كان إذا :الثَّانية احلالة[] • ي   وُيوز اهلديَّة، بذل ُيوز إنَّه فنقول: كاماًل، الدَّ

 ثمَّ  األلف، لك سأردُّ  أنا يقول: فقد تواطٌؤ، بينهام كان إذا وهي: واحدٍة؛ حالةٍ  يف إالَّ  مطلًقا؛ قبوهلا

ًة، أو مئًة، أو عُّشين، أو عُّشًة، عدهاب سأعطيك  بمثابة يكون فحينئذٍ  تواطٍؤ، نوعُ  يكون منفعًة، أو هديَّ

 ما وهو التَّواطؤ؛ يشمل املُّشوط أنَّ  قليلٍ  قبل لكم ذكرُت  وقد رشًطا، مُّشوطٌ  وكأنَّه بالوفاء، قلح  امل

 عليه. اينصَّ  مل وإن واتَّفقا، عليه، اتعارف

 .ُيوز الوفاء بعد إذن

ةً  ُيعطي ه أن :الثَّالثة حلالةا •  صوٌر:[ ]له فنقول: الوفاء، عند هديَّ

ورة]  حراٌم. فإنَّه مُّشوًطا كان إذا الوفاء عند إنَّه :[األُوىل الصُّ

ورة[] ةٍ  ببذل [ضرت   لل ـُمق  ] عادةٌ  جرت إذا أنَّه :الثَّانية الصُّ  كذلك. أخذه ُيوز فال هديَّ

ورة[] ابقة فيها تدخل مواطأٌة، ينهامب كانت إذا :الثَّالثة الصُّ  كذلك. ُيوز ال فإنَّه ؛السَّ

ورة] ابعة الصُّ  كذلك. ُيوز فال ض،ر  الق   عن زائًدا شيًئا أعطاه إذا :[الرَّ
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 ُيوز؟ الَّذي ما

ه، مل واحدٌ  اجلنس يعني فقط، أجود   كان إذا ُيوز قالوا:  ثبت كام  النَّبيُّ  ولذلك أجود ، أعطاه ولكنَّه يزد 

دقة، فأعطاه النَّبيُّ  اأنَّه ملَّا استسلف بكًرا، جاء صاحبه من حديث أيب بكرة   «لم  مس» يف  وقد جاءت إبل الصَّ

عىل ما إذا كان أجود  فقط، ليس أكثر  عدًدا، فال ُيوز  محله الفقهاء ،«اءً َض قَ  مْ كُ نُ َس ْح أَ  مْ كُ ْْيُ َخ »خًُيا منها، ثمَّ قال: 

دُته لك(، انتهينا، إذن هذه ًدا، بل بعد الوفاء يعطيهله أن يعطي ه عند الوفاء أكثر  عد ، يقول: )هذا دينك ألٌف سدَّ

اها عند القضاء ة، من غُي مواطأٍة، لكن ال يعطيه إيَّ ، يقولون: ال ُيوز، بل ُيب أن تكون مفصولًة، وأن منِّي هديَّ

 تكون بعده، واضحة املسألة؟

ا عرفنا إذن خُص  ض  ر  ق  يُ  أن قالوا: عندهم املُّشوط ومن ٍة،بمواطأ أو مُّشوطًة، كانت إذا أَّنَّ  لكرمه الشَّ

 يعطي. ممَّا أكثر   يأخذ أن حينئذٍ  ُيوز فال إلقراضه، يتسابقون النَّاس فحينئذٍ  ،وسخائه

ا ُيوز، فال أكثر   هيعطي   أن الثَّانية: واحلالة  فيجوز. أجود   أعطاه إن وأمَّ

ي ن بني قونيفرِّ  الفقهاء أنَّ  وهي مسألًة؛ نعرف ن  ذ  إِ  ي ن ٌض،ر  ق   سببه الَّذي الدَّ  أو ،عقدٌ  سببه الَّذي والدَّ

ي ن ،إتالٌف  يادة الوفاء عند ُيوز ال ٌض ر  ق   سببه الَّذي فالدَّ ي ن؛ عىل الزِّ ا الدَّ ريعة؛ سدًّ  فقد ،اإلرفاق عقود من ألنَّه للذَّ

 أو بطريقةٍ  تواطؤٌ  هناك يكون قد ألنَّه الوفاء؛ عند شيئًا يعطي ه أن مطلًقا نمنع قالوا: فلذلك تواطٌؤ، هناك يكون

 بأخرى.

ا ي ن وأمَّ ؛ يعطي ه أن الوفاء عند فيجوز -بيًعا يكون كأن- ضر  الق   غُي سببه يكون الَّذي الدَّ  يف- هألنَّ  أكثر 

ل، املهر مثل: ؛املحضة غُي أو املحضة، املعاوضات عقود من -الغالب  ذلك. وغُي املؤجَّ

ل املهر  املعاوضة. معنى ففيها حمضٍة، غُي عاوضةٌ م املؤجَّ

لةٍ  آالف بعُّشة سيَّارةً  آخر   من اشرتى رُجٌل  إتالٍف؛ بسبب ألنَّه أو د   )هذه قال: األجل جاء ملَّا ،مؤجَّ  أح 

ن ع؛ فنقول: كثٌُي، اإلقراض يف نادٌر، وهذا ُيوز، نقول: ألًفا(، عُّش   ا ُيـم  ريعة. سدًّ  للذَّ

ل يخ: يقول ماذا انظر املصنِّف؛ كالم ُنن زِّ ط  ) الشَّ اه أعطاه يعني به، بدأه يعني، (َجازَ  ...َوإ ْن َبَدَأ ب ه  ب ََل ََشْ  إيَّ

 .الوفاء بعد كان إذا ذلك حملُّ  رشٍط، بال

، أعطاه يعني، (َأْو َأْعَطاُه َأْجَودَ ) قال: ا أجود  ِرهِ  يف زيادةً  منه؛ أكثر   أعطاه إذا وأمَّ د   ور.املشه عىل ُيوز فال ق 

 املسألة. يف القويِّ  للخالف املشهور؛ عىل أقول: وأنا

ًة َبْعَد اْلَوَفاء  َجازَ ) قال: يَّ
 به. فيجوز الوفاء بعد قيَّدها هنا (،َأْو َهد 
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ه  ) قال: ض  ُمْقر  َع لـ  ْن َتََبَّ
ُه، أعطى هو يعني (،َوإ  ِرض  ر  َعاَدُتُه ب ه  لَ ) ُمق   َلـْم ََتْ

ء   أنَّ  يعني (،ـْم ََيُزْ َقْبَل َوَفائ ه  ب ََشْ

  كلَّ  أنَّ  األصل
ٍ
ِرض نعطيه يشء  الَّتي األُوىل احلالة هي وهذه به، العادة جرت ما إالَّ  ُيوز؛ ال الوفاء قبل لل ـُمق 

ا ت ث ن ي ُته   قليٍل. قبل اس 

نْ ) فقال: الثَّاين االستثناء ذكر ثمَّ  َي ُمَكاَفَأَتُه، َأو  اْحت َساَبُه م  ي ن، من فيعتربها، ( َدْين ه  إ الَّ َأْن َينْو   جزءٌ  فهي الدَّ

ي ن، من  ُيوز. فحينئذٍ  الدَّ

َحْمل ه  َمُؤوَنٌة ق يَمُتُه إ ْن َلـمْ ) قوله: َمْتُه، َوف يََم لـ  ا ب َبَلد  آَخَر َلز  َ َتُكْن ب َبَلد  اْلَقْرض   َوإ ْن َأْقَرَضُه َأْثََمًنا َفَطاَلَبُه ِب 

ة» باسم: العلامء بعض عند املشهورة املسألة وهي: الباب؛ يف مسألةٍ  آخر هذه َأْنَقَص( ت ج  ف  )َوإ ْن َأْقَرَضُه ، قال: «السَّ

ا ب َبَلد  آَخرَ ) العني ثمنًا، تأي كان (،َأْثََمًنا َ اها، أعطني فقال: -بلدٍ  يف اتَّفق وقد- قال يعني (،َفَطالََبُه ِب   قال: إيَّ

َمْتهُ ) ي ها أن لزمه يعني، (َلز   ،األعيان بنقل عليه رضر   ال مكاٍن، كلِّ  يف موجودٌ  الثَّمن ألنَّ  عليه؛ رضر   ال ألنَّه له؛ يوفِّ

 فيه. دام ما اآلخر البلد يف هبا الوفاء فيلزمه

َحْمل ه  َمُؤوَنٌة ق يَمُته) قال: ثمَّ  َحْمل ه  َمُؤوَنةٌ ) أو -مثاًل - أعياًنا أقرضه الَّذي كان لو أنَّه أي(، َوف يََم لـ   فإنَّه (،لـ 

 عينها. يردَّ  أن يلزمه وال القيمة، يعطي ه أن حينئذٍ  يلزمه

ا  .عينها يلزمه وال قيمتها، يلزمه أيًضا فكذلك األثامن من وهو مؤنٌة، حلمله كان إذا وأمَّ

 ذكر فقد ،التَّعبُي يف أخطأ املؤلِّف إنَّ  قيل: الَّتي املسائل من هذه ،إ ْن َلـْم َتُكْن ب َبَلد  اْلَقْرض  َأْنَقَص() قوله:

ارح؛ يخ الشَّ واب أنَّ  منصور الشَّ (، يقول: أن الصَّ رين. بعض ووافقه )أكثر   املتأخِّ

بب  إذا ضر  بالق   الوفاء يلزمه هأنَّ  :املصنِّف كالم يف ننظر ثَّم املعنى هذا- معناها اجلملة هذه أنَّ  ذلك يف السَّ

، بلدٍ  يف هبا طالبه ل القيد هذا ؛ةٌ مؤن حلمله كان ما إالَّ  آخر   .األوَّ

 فقط. فيه القيمة تلزمه فحينئذٍ  أنقص، القرض بلد يف قيمته أنَّ  :الثَّاين والقيد

  من استثناءً  كان ملَّا هنا
ٍ
( يكون: أن ناسب استثناء  إثباٌت، استثناء من االستثناء ألنَّ  )أنقص(؛ من: بداًل  )أكثر 

(، يكون: فحينئذٍ  حه وهذا )أكثر  ؛املح   بعض قهوواف منصور، صحَّ ني   وغُيه. فُيوزٍ  كابن شِّ

ي كان إذا ا:ه  ُس ك  ع   املسألة هذه ض، هو املال بذل الذَّ ِ ِرضا به يطالب ومل املقرت  ـُمق  ِض فجاء ،ل  رت  ـُمق   وقال: ال 

(، املكان يف لك )بذلُتها ة   يف اجتمعا الفالينِّ  أم أقرضه الَّذي املال وقبض قبول يلزمه فهل (،ك  ض  ر  ق   )خذ قال: مكَّ

 ال؟
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: لكن قبوله؛ يلزمه نعم يقولون: العلامء  بُّشَطنْي 

ط ل الُّشَّ  نقله. يف مؤنةٌ  عليه تكون ال أن :األوَّ

ط  بلده. إىل يصل   أن إىل الطَّريق يف أمنٌ  هناك يكون أن :الثَّاين والُّشَّ

 .«القرض باب» أَّنينا اهلل بحمد بذلك نكون

 

 د  وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّ
 


